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PROCESSO:  SCEC-PRC-2021/01289 

ASSUNTO: CONVOCAÇÃO PARA SANEAMENTO DE FALHAS DA DOCUMENTAÇÃO DO EDITAL PROAC EXPRESSO DIRETO Nº 39/2021 - 

FOMENTO DIRETO A 

PROFISSIONAIS DO SETOR CULTURAL E CRIATIVO 

 

 

CONVOCAÇÃO PARA SANEAMENTO DE FALHAS DA DOCUMENTAÇÃO EDITAL  

PROAC EXPRESSO DIRETO N° 39/2021 –  

FOMENTO DIRETO A PROFISSIONAIS DO SETOR CULTURAL E CRIATIVO 

 

Trata-se da análise da documentação dos proponentes selecionados e suplentes, conforme disposto no item 6.2 (Parâmetros 

Específicos) do referido Edital. 

 

SANEAMENTO DE FALHAS:  

 

Aos interessados, destacamos o item do Edital que regra o saneamento de falhas:  

 

6.3. Será permitido o saneamento de falhas na documentação de que trata o subitem 6.2, conforme publicação de convocação da 

Secretaria no Diário Oficial do Estado – D.O.E.. 
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6.3.1. O saneamento de falhas não altera as condições de participação do proponente nem sua situação jurídica, conforme item IV, que 

devem manter-se dentro das disposições previstas neste Edital. 

 

6.3.2. Entende-se por saneamento de falhas: envio de documentos faltantes ou reenvio de documentos incompletos, de documentos 

ilegíveis e de documentos sem assinatura, com assinatura fixada como imagem ou com prazo de validade vencido. 

 

6.3.3. A Comissão de Análise de Documentação convocará os proponentes inabilitados, por meio do D.O.E., para sanar as eventuais 

falhas na documentação no prazo máximo de 03 (três) dias úteis da publicação da convocação no D.O.E.. 

 

6.3.4. O saneamento de falhas será feito exclusivamente através do sistema online, conforme publicação da Comissão de Análise 

de Documentação no D.O.E. 

 

A Comissão de Documentação convoca para saneamento de falhas os proponentes a seguir: 

 

MODALIDADE C – Técnicos da Cultura 

PROJETOS SELECIONADOS: 

Num.Inscrição 
Nome da 
Proposta 

Proponente 
Tipo de 

proponente 
Cidade do 

proponente 
Nota 
final 

Saneamento Situação 

39/2021-2021.1622-
2071-2341 

Batera no 
Teclado 

Bruno 
Bellini 

Pessoa 
Física 

São Paulo 6,97 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Número do CPF 
preenchido na Declaração difere do constante no documento de 
identidade enviado.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com o documento de identidade e 
com os dados informados no cadastro, datada e assinada pelo proponente. 
O documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 
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39/2021-2021.1622-
2339-3764 

Oficina de 
Áudio 

Profissional: 
conceitos 

básicos 

Paulo 
Colombera 

Pessoa 
Física 

Jundiaí 8,73 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: A CNH foi 
apresentada de maneira incompleta, não sendo possível verificar o inteiro 
teor do documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do 
RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1622.6619.3374 

Técnica de 
Palco 

(Sinalização, 
Marcação e 

Acabamento). 

Antonio 
Márcio de 
Almeida 

Mesquita 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,59 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O documento 
anexado não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V 
do Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1622.8271.3676 

A importância 
dos Efeitos 
Sonoros em 
uma mídia 
audiovisual 

Vitor Mário 
Monção 

Miyai 

Pessoa 
Física 

Paulínia 8,46 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O documento 
anexado não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V 
do Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1623.1708.1376 

Iniciação à 
Iluminação 

Cênica 

Roberto 
Herreira 
Bueno 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,53 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O RG foi apresentado 
de maneira incompleta, não sendo possível verificar o inteiro teor do 
documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do 
RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1623.1784.3510 

Prática de 
transmissão 

online - direção 
e técnica 

Lourenço 
ANDREAZZA 

JUNIOR 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,48 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O arquivo anexado 
está corrompido. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar novo arquivo da Declaração, 
conforme Anexo V, devidamente preenchida em acordo com os dados 
informados no cadastro, datada e assinada pela proponente. O documento 
deve estar totalmente legível. Não será validado documento com 
assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 
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39/2021-
1623.5244.4533 

Soluções para 
posicionar 

microfones de 
lapela 

Erika Maria 
Barbosa 

Fernandes 

Pessoa 
Física 

Campo Limpo 
Paulista 

8,67 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não está assinada. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V 
do Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pelo 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1623.6857.6509 

Os Primeiros 
Passos na 

Edição de Vídeo 

Lucas 
Machado 

Pereira 
Sannino 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,21 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não está assinada. Apenas o nome do proponente foi 
preenchido digitalmente no campo da assinatura, o que não é aceito. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V 
do Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pelo 
proponente. Não será validado documento com assinatura fixada como 
imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1623.6895.6514 

Nas alturas do 
Teatro Oficina 

Maria 
Aparicida 

Magalhães 
de Melo 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,85 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O documento de 
identidade anexado não apresenta o número do CPF.  
Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1623.7228.1294 

Mixagem 
Imersiva - o 

som Binaural na 
música popular 

MARIO 
GOMES 
PORTO 

Pessoa 
Física 

Campinas 7,88 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: A CNH foi 
apresentada de maneira incompleta, não sendo possível verificar o inteiro 
teor do documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do 
RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1623.7914.1661 

A sonorização 
em lives – Da 
montagem a 

execução. 

Gustavo 
Dias Do 

Vale 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,75 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Número do CPF não 
foi preenchido na Declaração. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com o documento de identidade e 
com os dados informados no cadastro, datada e assinada pelo proponente. 
O documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 
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39/2021-
1623.8809.3849 

Técnicas para 
Cenografias 

Portáteis 

Wagner 
José de 
Almeida 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,35 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O documento de 
identidade anexado está ilegível. 
Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. O 
documento deve estar totalmente legível. 

Selecionado 

39/2021-
1624.1566.2536 

Acústica para 
home-studio e 

home-office 

Maicon 
Rafael 
Braga 

Pessoa 
Física 

Socorro 6,83 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V 
do Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1624.3266.0022 

JC - Rádio Web 
Viola de Ouro 

José Carlos 
de Oliveira 
do Carmo 

Pessoa 
Física 

Ribeirão Preto 6,71 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O RG foi apresentado 
de maneira incompleta, não sendo possível verificar o inteiro teor do 
documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do 
RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1624.3988.4475 

Video aulas de 
Montagem e 
Contrarregra 
para Circo e 

Teatro 

Pablo 
Daniel 
Nordio 

Pessoa 
Física 

São Bento do 
Sapucaí 

8,47 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O documento de 
identidade anexado está ilegível.  
Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. O 
documento deve estar totalmente legível. 

Selecionado 

39/2021-
1624.9022.5440 

Entendendo o 
Universo da 
Iluminação 

Cenica 

André  Luiz 
Prado dos 

Santos 

Pessoa 
Física 

Ribeirão Pires 9,17 

Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: Os documentos RG e CPF 
devem ser enviados totalmente legíveis. 
Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. O 
documento deve estar totalmente legível. 

Selecionado 

39/2021-
1625.0038.8469 

Intervalos 
musicais para 

guitarra, violão 
e contrabaixo 

Andre 
Fernandes 

Pessoa 
Física 

Jundiaí 7,28 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O RG foi apresentado 
de maneira incompleta, não sendo possível verificar o inteiro teor do 
documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do 

Selecionado 
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RG, CPF e foto. 

39/2021-
1625.0997.8514 

O Mercado de 
Trabalho para 

Atores 

Ana Laura 
Dias 

Pessoa 
Física 

São José do Rio 
Preto 

7,96 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada está ilegível.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro, datada e assinada pela proponente. O documento deve estar 
totalmente legível. Não será validado documento com assinatura fixada 
como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1625.1593.7681 

mixando uma 
banda ao vivo 

Andre 
goulart 
zeferino 

Pessoa 
Física 

São José dos 
Campos 

8,23 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não contém os nove itens do Anexo V. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V 
do Edital nº 39/2021, preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro e devidamente datada e assinada pelo proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1625.2302.1990 

PREPARO DE 
ESPAÇOS PARA 
TRANSMISSÕES 
- ARQUITETURA 

DE 
ÁUDIOVISUAL 

Rafael Alves 
Tavares 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,11 

1 - Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não contém os nove itens do Anexo V. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V 
do Edital nº 39/2021, preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro e devidamente datada e assinada pelo proponente.2 - Motivo: 
Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O documento de identidade 
anexado não apresenta o número do CPF. Complementação a ser 
realizada: Enviar cópia simples do documento de identidade oficial do 
proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1625.3363.3031 

Noções Básicas 
de Operação de 

Áudio e 
Sonoplastia 
para Teatro 

Jose 
Marcelo 
Bueno 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,51 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O documento de 
identidade anexado está ilegível. 
Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples e legível do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do 
RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1625.5061.7896 

"Workshop de 
edição de 

video" - Arte de 
montar um 

video 

Marcelo 
Antunes 
Bueno 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,11 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração anexada 
não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V 
do Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 

Selecionado 
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proponente. 

39/2021-
1625.5211.5326 

Maquiagem 
Poética- Apoio 

em 
Caracterização 
e Maquiagem 
para Atores 

Amanda 
Mantovani 

Takebayashi 

Pessoa 
Física 

Jundiaí 8,58 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O arquivo está 
corrompido. 
 Complementação a ser realizada: Enviar novo arquivo da cópia simples e 
integral do documento de identidade oficial do proponente, contendo o 
número do RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1625.5268.4874 

Oficina: 
Introdução à 

fotografia com 
Guilherme Di 

Curzio 

Guilherme 
Cordeiro Di 

Curzio 

Pessoa 
Física 

São José do Rio 
Preto 

8,78 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V 
do Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1625.6493.5955 

A Historia dos 
Efeitos Visuais 

Mariana 
Rocha 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,39 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: Não enviou cópia do 
documento de identidade do proponente com número do CPF. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1625.6953.1999 

PROJETO  
PAREDE 

CENOGRAFICA 
ENVELHECIDA 

Karen 
macedo 
luizi de 
Farias 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,31 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração anexada 
não está em nome da proponente "Karen Macedo Luizi de Farias". 
Ademais, a assinatura no documento está fixada como imagem. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração em nome do 
proponente, conforme Anexo V, preenchida em acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada. Não será 
validado documento com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1625.7045.2282 

Capataz 
Circense 

Ramon 
Marambio 

Cortez 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,7 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: Não enviou cópia do 
documento de identidade do proponente contendo o número do CPF. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1625.8312.8613 

A quebrada é o 
centro 

Gerlanete 
Batista de 

Lavor 

Pessoa 
Física 

Santo André 6,97 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: Não enviou cópia do 
documento de identidade do proponente contendo o número do CPF. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. 

Selecionado 
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39/2021-
1625.8543.4483 

Universo do 
backstage e 

pluralidade da 
linguagem 

artística 

Lucas 
Oliveira de 

Souza 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,1 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1, pois o Arquivo 
enviado não abre. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1625.8830.7685 

Capatazia; a 
arte de montar 

uma lona de 
circo 

João 
Alexandre 

Vieira 

Pessoa 
Física 

Piracicaba 9,44 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1625.9281.5907 

ESPAÇO E ARTE: 
cenotecnia e a 
relação entre 

curadoria, 
artista e 

arquiteto 

Everton 
Randal 

GAVINO 

Pessoa 
Física 

Botucatu 7,74 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1, pois o Arquivo 
enviado não abre. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1625.9488.0632 

Logística 
artística: Uma 

visão nacional e 
internacional 

Ana Cristina 
Da Silva 

Pessoa 
Física 

Barueri 8,31 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1, pois o Arquivo 
enviado não abre. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1626.0036.2793 

Produzindo 
figurino do 

inicio ao fim. 

Juliana de 
Jesus 

Gonçalves 
Rodrigues 

Pessoa 
Física 

Indaiatuba 6,91 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1, pois o Arquivo 
enviado não abre. 
 Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V 
do Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1626.0186.9122 

OPERAÇÃO DE 
SOM CRIATIVA 

Rodrigo dos 
Santos 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,18 
Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Número do CPF 
preenchido na Declaração difere do constante no documento de 

Selecionado 
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PARA TEATRO 
(e outras artes 

do palco) 

Florentino identidade enviado.  
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com o documento de identidade e 
com os dados informados no cadastro, datada e assinada pelo proponente. 
O documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

39/2021-
1626.0345.1441 

Iluminação 
alternativa - 
Conceitos e 

Técnicas para 
Iluminar 
Qualquer 

Espaço 

Matheus 
Lipari da 

Silva 

Pessoa 
Física 

Cubatão 7,79 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Os números de RG e 
CPF estão trocados na Declaração. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, devidamente preenchida em todos os campos de 
acordo com os dados informados no cadastro, bem como datada e 
assinada pelo proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1626.0365.9376 

A arte além da 
coxia 

Viviane 
Aparecida 
Gonçalves 

Pessoa 
Física 

Piracicaba 8,23 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1626.0368.5532 

Introdução à 
conservação de 

documentos 
manuscritos 

Verônica 
Spnela de 

Sousa 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,99 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O arquivo anexado 
está corrompido. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Novo arquivo com a cópia simples 
do documento de identidade oficial do proponente, contendo o número 
do RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1626.0520.5295 

Ilustração para 
livros infantis, 

algumas 
considerações 

Jéssica 
Fernanda 
Oliveira 

Pessoa 
Física 

Itapetininga 6,71 

1 - Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A assinatura da 
Declaração está fixada como imagem. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
preenchida em acordo com os dados informados no cadastro e 
devidamente datado e assinado pela proponente. Não será validado 
documento com assinatura fixada como imagem. 
2 - Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O arquivo 
anexado está corrompido. 

Selecionado 
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Complementação a ser realizada: Enviar: Novo arquivo com a cópia simples 
do documento de identidade oficial doproponente, contendo o número do 
RG, CPF e foto. 

39/2021-
1626.0968.2485 

Desvelando a 
Audiodescrição 

Daniella 
Forchett 

Pessoa 
Física 

Campinas 8,63 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O documento 
anexado está em branco. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1626.1068.5300 

Áudio Dinâmico 
com Fmod 

Studio 

Lilla Beatriz 
Stipp Basei 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,8 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: A CNH foi 
apresentada de maneira incompleta, não sendo possível verificar o inteiro 
teor do documento.  
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do 
RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1626.1116.2838 

Desenho e 
Alinhamento de 

Sistemas de 
Sonorização 

FLAVIO 
JOSE 

PIMENTEL 
PARRAS 

GOULART 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,83 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datado e assinado pela 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1626.1882.7909 

Um, dois, três; 
GRAVANDO! - 
As etapas de 
um projeto 
fonográfico. 

Gustavo 
Mariano 

Pessoa 
Física 

Franca 7,02 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O Anexo V não 
contém a assinatura do proponente. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
preenchida em acordo com os dados informados no cadastro e 
devidamente datada e assinada pela proponente. Não será validado 
documento com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1626.1799.5955 

Dominique 
Bruguière - 
Pensar a luz 
como uma 

mulher 

Camille 
Laurent 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,18 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: A CNH não foi 
carregada, não sendo possível verificar o inteiro teor do documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do 
RG, CPF e foto. 

Selecionado 
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39/2021-
1626.1846.1179 

Iluminação 
Cênica para 

Dança - 
Conceitos 
técnicos 
básicos. 

Marcel 
bombassei 
Rodrigues 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,72 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O arquivo anexado 
está corrompido. 
 Complementação a ser realizada: Enviar novo arquivo da Declaração de 
Inscrição, conforme Anexo V, preenchida em acordo com os dados 
informados no cadastro, datada e assinada pela proponente. O documento 
deve estar totalmente legível. Não será validado documento com 
assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1626.1923.5009 

Como animar 
uma ilustração 
no After Effects 

Mateus Dos 
Santos 
Pessoa 

Mendes 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,76 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O CPF não foi 
apresentado. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Documento oficial demonstrando 
o número do CPF da proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1626.1979.5907 

O Olhar na 
Fotografia 

Delba Vania 
Baraldi 

Pessoa 
Física 

São Vicente 8,37 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2024.7761 

A pessoa por 
traz do Show 

Victor Cesar 
Assuitti 

Pessoa 
Física 

Araçatuba 6,97 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não contém todos os itens do Anexo V do Edital nº 
39/2021.  
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2034.4555 

A poesia no 
cinema 

Michelle 
Silva Brito 

Pessoa 
Física 

Ferraz de 
Vasconcelos 

6,8 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não contém todos os itens do Anexo V do Edital nº 
39/2021.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

Selecionado 
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39/2021-
1626.2059.0649 

As técnicas de 
som para se 

apresentar um 
coletivo 

João marto 
de souza 

Pessoa 
Física 

Guarulhos 7,58 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A assinatura da 
Declaração está fixada como imagem. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
preenchida em acordo com os dados informados no cadastro e 
devidamente datada e assinada pela proponente. Não será validado 
documento com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2072.1350 

Espaço e 
teatralidade 

Camila 
Resende 
Schmidt 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,95 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2124.3115 

Como se dá a 
concepção de 
um figurino ? 

(foco em 
teatro) 

Ednaldo 
Rodrigues 

da Silva 

Pessoa 
Física 

Santo André 7,37 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não possui data e não está assinada. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V 
do Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pelo 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2134.9579 

Eternizando o 
instante nos 

palcos 

Ana Luzia 
Fuccia 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,33 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V 
do Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2155.9456 

Tempo & Ação 
Luiz 

Humberto 
Siqueira 

Pessoa 
Física 

Campinas 7,99 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Número do  CPF 
preenchidos na Declaração diferem do constante no documento de 
identidade enviado. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com o documento de identidade e 
com os dados informados no cadastro, datada e assinada pelo proponente. 
O documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 
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39/2021-
1626.2263.8745 

Uma jovem 
senhora 

maquiagem de 
caracterização 

envelhecimento 
de pele 

Mislaine 
Marilyn 

Milani da 
Silva 

Pessoa 
Física 

Várzea Paulista 7,2 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: A CNH foi 
apresentada de maneira incompleta, não sendo possível verificar o inteiro 
teor do documento.  
Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do 
RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2670.2824 

Iluminação e 
refletores para 

palco de 
pequeno e 

médio porte. 

Pedro 
Gabriel 
Garcia 

Amadeu 

Pessoa 
Física 

Campinas 8,41 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V 
do Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2676.3322 

Equipamento é 
o mais 

importante? - 
Criando 

conteúdo com 
Smartphone 

Cesar 
Ricardo 

Dias 
Domingues 

Farias 

Pessoa 
Física 

Socorro 7,73 

Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Número de CPF preenchido 
na Declaração difere do constante no documento de CNH enviado. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com o documento de identidade e 
com os dados informados no cadastro, datada e assinada pelo proponente. 
O documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2703.6381 

FAÇA-SE A LUZ 
Pedro 

Forjaz de 
Christo 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9 

Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Número do RG preenchido na 
Declaração difere do constante no documento de identidade enviado. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com o documento de identidade e 
com os dados informados no cadastro, datada e assinada pelo proponente. 
O documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2738.6314 

Iluminação 
Cênica 

Airton Alves 
da Silva 

Pessoa 
Física 

Campinas 7,83 

Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: A Declaração enviada não 
consta o número de RG.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V 
do Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados do proponente informados no cadastro e devidamente datado e 
assinado. 

Selecionado 



 
   
 
  | Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
 

 

Rua Mauá, 51, 2º andar, sala 205| CEP 01028-900 | São Paulo, SP | Fone: (11) 3339-8000 

 

39/2021-
1626.2739.7489 

Libras em 
Teatro 

Maísa 
Ferreira de 

Souza 
Buldrini 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,88 

Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Número do RG preenchido na 
Declaração difere do constante no documento de identidade enviado. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com o documento de identidade e 
com os dados informados no cadastro, datada e assinada pelo proponente. 
O documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2747.9681 

video aula de 
técnicas de 
iluminação 

Rafael 
Pepino 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,13 

Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: A cópia simples de identidade 
oficial RG ou CPF dá-se como  “o arquivo anexado está corrompido”. 
Complementação a ser realizada: Enviar novo arquivo do documento de 
identidade. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2756.0198 

Edição de 
Diálogos: Como 

tratar o som 
captado do seu 

vídeo 

Simone 
Aparecida 
Alves de 
Araújo 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,22 

Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Número do RG preenchido na 
Declaração difere do constante no documento de identidade enviado. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com o documento de identidade e 
com os dados informados no cadastro, datada e assinada pelo proponente. 
O documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2757.5951 

ARTE E 
CRIAÇÃO – 

MANIPULAÇÃO 
DE IMAGENS 

NO 
PHOTOSHOP. 

Rodrigo 
Belchior 

Nardi 

Pessoa 
Física 

Capivari 8,17 

Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Número de CPF preenchido 
na Declaração difere do constante no documento de identidade enviado. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com o documento de identidade e 
com os dados informados no cadastro, datada e assinada pelo proponente. 
O documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2779.7172 

“Microfonação 
para piano” 

Thiago 
Menegaz 
Monteiro 

Pessoa 
Física 

Ribeirão Preto 8,73 

Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de Inscrição 
anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V 
do Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datado e assinado pela 
proponente. 

Selecionado 
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39/2021-
1626.2809.8110 

Técnico de luz 
Jardel de 
Oliveira 

Pessoa 
Física 

Ribeirão Pires 8,09 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não está assinada. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V 
do Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pelo 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2817.2673 

CONSTRUINDO 
LINGUAGEM E 
TRATAMENTO 

PARA 
CONTEÚDO 

AUDIOVISUAL 

João Pacca 
Pessoa 
Física 

São Paulo 8,97 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O documento de 
identidade anexado não apresenta o número do CPF.  
Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2841.4197 

Arquitetura de 
Projetos 
Culturais 

Eloisa 
Helena 

Klepa David 

Pessoa 
Física 

Osasco 6,83 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O número do RG não 
foi preenchido na Declaração. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com o documento de identidade e 
com os dados informados no cadastro, datada e assinada pelo proponente. 
O documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2852.2995 

Aula de 
Figurino 

Carla 
Luciana 
Santos 
Vieira 

Pessoa 
Física 

Cubatão 7,28 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2856.2229 

Foco no Palco 
Denise 
Braga 

Pessoa 
Física 

Santos 7,83 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

Selecionado 
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39/2021-
1626.2860.4772 

Vídeo \aula de 
oficina de 

gravação com 
Gustavo 
Lagarto 

Gustavo 
Augusto 
Mendes 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,99 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2865.8915 

INTRODUÇÃO A 
EDIÇÃO DE 

VÍDEO 

Edson 
Guimarães 
Cavalcante 

Pessoa 
Física 

São José dos 
Campos 

8,32 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Número do CPF 
preenchido na Declaração difere do constante no documento de 
identidade enviado. 
 Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com o documento de identidade e 
com os dados informados no cadastro, datada e assinada pelo proponente. 
O documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2870.9280 

Fundamentos 
da Fotografia 
em Eventos 

Barbara 
Couto 

Marques 

Pessoa 
Física 

São José do Rio 
Pardo 

7,87 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Número do RG 
preenchido na Declaração difere do constante no documento de 
identidade enviado.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com o documento de identidade e 
com os dados informados no cadastro, datada e assinada pelo proponente. 
O documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2892.8010 

Aula Rafael 
Branco 

Rafael 
Sauda 
Branco 

Pessoa 
Física 

Santos 6,93 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2904.1268 

Recursos de 
som e 

iluminação que 
fazem a 

André Luiz 
Cajaíba 

Ramos de 
Sá 

Pessoa 
Física 

Santos 7,94 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V 
do Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 

Selecionado 
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diferença  na 
produção de 

um Vídeo 
Artístico 

dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

39/2021-
1626.2930.8297 

Roteiro: 
diferenças 

entre o 
protagonista de 

filmes e de 
séries 

Marcos 
AUGUSTO 
TAKEDA 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,22 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não contém os nove itens do Anexo V. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V 
do Edital nº 39/2021, preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro e devidamente datada e assinada pelo proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2966.2730 

PROFISSÃO: 
TÉCNICO DE 

SOM - VALTER 
BIASETTO 

Valter 
Felipe 

Biasetto 

Pessoa 
Física 

Bragança Paulista 7,61 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Número do RG 
preenchido na Declaração difere do constante no documento de 
identidade enviado.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com o documento de identidade e 
com os dados informados no cadastro, datada e assinada pelo proponente. 
O documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2969.7542 

Divulgação 
Cultural 

Gretha 
Patricia 
Rossini 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,04 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V 
do Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1626.3009.1344 

luze palavra: 
foto/haikus 

Felipe 
Stucchi de 

Souza 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,63 

Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Número de CPF preenchido 
na Declaração difere do constante no documento de identidade enviado.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com o documento de identidade e 
com os dados informados no cadastro, datada e assinada pelo proponente. 
O documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 
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39/2021-
1626.3013.6563 

Captação e Pós-
produção para 

voz Humana em 
arte 

Gustavo 
Breier 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,61 

Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Número do RG preenchido na 
Declaração difere do constante no documento de identidade enviado.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com o documento de identidade e 
com os dados informados no cadastro, datada e assinada pelo proponente. 
O documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1626.3016.9548 

Aula Thiago 
Duarte 

Thiago 
Augusto 
Pereira 
Duarte 

Pessoa 
Física 

Santos 7,89 

Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: A CNH foi apresentada de 
maneira incompleta, não sendo possível verificar o inteiro teor do 
documento. 
 Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do 
RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1626.3068.2261 

O Caminho da 
Mixagem 

Alexandre 
Pereira 
Campos 

Pessoa 
Física 

Pindamonhangaba 8,53 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: A CNH foi 
apresentada de maneira incompleta, não sendo possível verificar o inteiro 
teor do documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do 
RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1626.3078.0924 

“entre” 
Diálogos na 
concepção 

Carlos 
Alberto 

Correia de 
Faria 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,03 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: A CNH foi 
apresentada de maneira incompleta, não sendo possível verificar o inteiro 
teor do documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do 
RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1626.3080.2193 

Técnicas 
básicas de 

Microfonação 
em Estúdio 

Pedro 
Augusto 

Klincevicius 
Nascimento 

Pessoa 
Física 

Santos 7,79 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Alguns dados da 
Declaração não foram preenchidos ou estão ilegíveis. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro, datada e assinada pela proponente. O documento deve estar 
totalmente legível. Não será validado documento com assinatura fixada 
como imagem. Nome na declaração difere da inscrição e documento. 

Selecionado 



 
   
 
  | Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
 

 

Rua Mauá, 51, 2º andar, sala 205| CEP 01028-900 | São Paulo, SP | Fone: (11) 3339-8000 

 

39/2021-
1626.3084.6884 

Como ter sua 
própria Web 

Rádio 

João Paulo 
Strang Simi 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,61 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A assinatura da 
Declaração está fixada como imagem. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
preenchida em acordo com os dados informados no cadastro e 
devidamente datada e assinada pela proponente. Não será validado 
documento com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1626.3121.5112 

Sonorização 
Básica 

Samuel 
Maloste 

Otero 

Pessoa 
Física 

Nazaré Paulista 8,04 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada apresenta dados de outro proponente e projeto. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados do proponente informados no cadastro e devidamente datada e 
assinada. Enviou documentação em nome de outra pessoa que não o 
proponente inscrito. 

Selecionado 

39/2021-
1626.3123.4040 

Primeiros 
Passos no 

Audio Visual 

Felipe 
ciasca 

Pessoa 
Física 

Assis 7,52 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: Não enviou cópia do 
documento de identidade do proponente. (Documento corrompido) 
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1626.3124.1788 

Curso: Técnicas 
da fotografia 

tradicional para 
fotógrafos da 
nova geração 

Maurice 
Roger Jean 

Louis 
Pirotte 

Pessoa 
Física 

Santos 8,12 

1.Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A assinatura da 
Declaração está fixada como imagem.  
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
preenchida em acordo com os dados informados no cadastro e 
devidamente datada e assinada pela proponente. Não será validado 
documento com assinatura fixada como imagem. 
2.Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: Não enviou cópia 
do documento de identidade do proponente. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. 
(Falta o CPF) 

Selecionado 

39/2021-
1626.3131.7717 

DIY: Introdução 
a Iluminação de 

LED para o 
audiovisual e 

Arthur 
Boeira 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,21 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: Não enviou cópia do 
documento de identidade do proponente. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. 

Selecionado 
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projetos 
culturais 

39/2021-
1626.3141.5832 

Direção de 
Fotografia para 

Cinema 
Independente 

Leo Grego 
Pessoa 
Física 

São José dos 
Campos 

9,31 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O CPF não foi 
apresentado. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples do CPF ou 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do 
RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1626.3168.2964 

Costureira e 
Camareira 

Karina 
Araujo de 
Andrade 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,95 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não está assinada. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pelo 
proponente. 

Selecionado 
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MODALIDADE C – Técnicos da Cultura 

PROJETOS SUPLENTES: 

Num.Inscrição Nome da Proposta Proponente 
Tipo de 

proponente 
Cidade do 

proponente 
Nota 
final 

Saneamento Situação 

39/2021-
1622.6571.9664 

Áudio - Por onde 
começar? 

André 
Ribeiro 

Antunes 

Pessoa 
Física 

São Paulo 6,06 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não contém os nove itens do Anexo V. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro e devidamente datada e assinada pelo proponente. 

Suplente 

39/2021-
1622.6577.2251 

Oficina de 
artesanato da 

Maria - 
Empreendedorismo 

Cultural na 
Periferia 

Maria  das 
Graças de 

Souza 

Pessoa 
Física 

São Paulo 6,23 

1 - Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Número do CPF 
preenchido na Declaração está incompleto.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com o documento de identidade e com 
os dados informados no cadastro, datada e assinada pelo proponente. O 
documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento com 
assinatura fixada como imagem.  
2 - Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O documento de 
identidade anexado está com alguns dados ilegíveis. 
Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. O 
documento deve estar totalmente legível. 

Suplente 

39/2021-
1622.8381.9725 

As possibilidades 
na Luz 

João Luiz 
Delle Piagge 

Baliero 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,51 

1 - Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O documento 
anexado não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela proponente. 
2 - Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O documento de 
identidade anexado está ilegível. 
Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples e legível do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, 

Suplente 
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CPF e foto. 

39/2021-
1623.0740.5637 

TECNICO DE PALCO 
/ ASSISTENTE DE 

PRODUÇÃ0 

Bruno 
Pacheco 
Ferreira 

Maia 

Pessoa 
Física 

Guarulhos 6,23 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O documento anexado 
não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
 Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela proponente. 

Suplente 

39/2021-
1623.3065.4171 

Oficina de DJ na 
Quebrada 

Diego Araujo 
da silva 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,24 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O documento de 
identidade apresentado está ilegível. 
Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. O 
documento deve estar totalmente legível. 

Suplente 

39/2021-
1623.6762.3931 

Camareira 
Kassia 
Araújo 

Andrade 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,63 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O documento anexado 
não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela proponente. 

Suplente 

39/2021-
1623.9815.9962 

Lives Culturais - 
Passo a Passo para 
"Streamar" sua live 

Guilherme 
da Silva 
Pereira 
Barbosa 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,53 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O documento anexado 
não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela proponente. 

Suplente 

39/2021-
1624.0336.8694 

Edison Guedes 
junior (iluminador) 

Edison 
Guedes 
junior 

Pessoa 
Física 

Rio Claro 6,83 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O documento anexado 
não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela proponente. 

Suplente 

39/2021-
1624.0415.3839 

Como microfonar 
sua ateria 

Vlademi 
Alves Calado 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,14 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O documento anexado 
não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela proponente. 

Suplente 
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39/2021-
1625.1078.2315 

O IMPACTO DA 
FOTOGRAFIA NA 

CULTURA 
PERIFÉRICA. 

Juliana 
Pereira 
Porto 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,02 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O documento de 
identidade anexado não apresenta o número do CPF.  
Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. 

Suplente 

39/2021-
1625.4092.1669 

Aula básica de 
Mesa Pilot. 

Ronaldo 
Augusto 

Rosignolli 
Pereira 

Pessoa 
Física 

Hortolândia 6,45 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O documento de 
identidade anexado está ilegível. 
Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples e legível do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, 
CPF e foto. 

Suplente 

39/2021-
1625.4418.7997 

"ORGANIZAÇÃO E 
EXECUÇÃO DE 

STAND UP 
COMEDY" 

Vitor Narciso 
Misson 

Pessoa 
Física 

Rio Claro 6,47 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Número do CPF 
preenchido na Declaração difere do constante no documento de identidade 
enviado.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com o documento de identidade e com 
os dados informados no cadastro, datada e assinada pelo proponente. O 
documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento com 
assinatura fixada como imagem. 

Suplente 

39/2021-
1625.5109.7738 

Customização de 
Estampas 

Juliano 
Henrique 
Tiburcio 

Pessoa 
Física 

São Paulo 5,78 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O RG foi apresentado 
de maneira incompleta, não sendo possível verificar o inteiro teor do 
documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, 
CPF e foto. 

Suplente 

39/2021-
1625.8556.5641 

CONSTRUINDO 
MONÓLOGOS 

JESSYKA 
KEYTH 

VALDIVIESSO 

Pessoa 
Física 

São Paulo 5,08 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela proponente. 

Suplente 

39/2021-
1625.8863.4840 

Caminhos Para 
Melhorar a 

Comunicação 

André Luiz 
de 

Albuquerque 
Azenha 

Pessoa 
Física 

Santos 5,67 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 

Suplente 
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informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela proponente. 

39/2021-
1626.0080.2037 

Arte com linha 
Carolina 
Busolin 
Carettin 

Pessoa 
Física 

Araras 3,57 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: Não enviou cópia do 
documento de identidade do proponente contendo o número do CPF. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. 

Suplente 

39/2021-
1626.0116.4130 

Dias de Camarim 
Marisa 
Roledo 
Hiodo 

Pessoa 
Física 

São Paulo 6,83 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela proponente. 

Suplente 

39/2021-
1626.0401.3680 

Materiais Básicos 
de Cenografia e 

Texturas 

Rafael Leon 
Franco 
Boese 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,4 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não está assinada. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pelo proponente. 

Suplente 

39/2021-
1626.1020.3442 

Técnicas de 
desenho de som 

criativo 

HENRIQUE 
NOGUEIRA 

MAIA 

Pessoa 
Física 

Campinas 7,21 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: A CNH foi apresentada 
de maneira incompleta, não sendo possível verificar o inteiro teor do 
documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, 
CPF e foto. 

Suplente 

39/2021-
1626.1110.1618 

Teoria das Cores e 
Percepção: de 

Merlau Ponty a 
Goethe 

Nara Zocher 
de Souza 

Pessoa 
Física 

São Paulo 6,45 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não está assinada. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datado e assinado pela proponente. 

Suplente 

39/2021-
1626.1210.6303 

Eu, Camareira 
Ana Maria 

da Silva 
Oliveira 

Pessoa 
Física 

São Paulo 5,92 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O documento de 
identidade anexado não pertence à proponente "Ana Maria da Silva 
Oliveira". 
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, 
CPF e foto. 

Suplente 
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39/2021-
1626.1341.1731 

PROJETO  SILK 
SCREEN  NA 

ESTAMPARIA AFRO  
PÉROLA NEGRA! 

Marilene 
Raquel da 

Silva Lemos 

Pessoa 
Física 

São Paulo 4,93 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datado e assinado pela proponente. 

Suplente 

39/2021-
1626.1347.1077 

Oque é sonoplastia 
? primeiros passos 

para a sua 
mixagem . 

Joao 
cornelio de 
souza neto 

Pessoa 
Física 

São Paulo 5,91 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não está assinada. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datado e assinado pela proponente. 

Suplente 

39/2021-
1626.1390.2786 

Vídeo Aula de 
como fazer um 
"TIMELAPSE" 

(VIDEO COM A 
IMAGEM 

ACELERADA) 

diego alex 
silva leal 

Pessoa 
Física 

Guararapes 4,03 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela proponente. 

Suplente 

39/2021-
1626.1483.0290 

BRUNO MR 
TORRES & FAVELA 
MUSIC CULTURE - 
AN ORIGINAL MIX 
CULTURE WORLD 

STYLES 

Bruno 
RICARDO 

TORRES DA 
SILVA 

Pessoa 
Física 

São Paulo 1,66 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela proponente. 

Suplente 

39/2021-
1626.2000.0977 

Camareira teatral 

Kelly 
Mariana 

Araújo de 
Andrade 

Pessoa 
Física 

Ribeirão 
Pires 

6,68 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O CPF não foi 
apresentado. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Documento oficial demonstrando o 
número do CPF da proponente. 

Suplente 

39/2021-
1626.2147.0242 

Direção de cena e 
menstruação - a 
importância do 

conhecimento do 
ciclo menstrual 

contribui no 

Taciana 
moretto 
fortunati 

Pessoa 
Física 

Santana de 
Parnaíba 

4,47 

Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de Inscrição 
anexada não está assinada. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datado e assinado pelo 
proponente.Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: A CNH foi 

Suplente 
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trabalho de 
diretores de cena 

apresentada de maneira incompleta, não sendo possível verificar o inteiro 
teor do documento. Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples e 
integral do documento de identidade oficial do proponente, contendo o 
número do RG, CPF e foto. 

39/2021-
1626.2205.7150 

Construção de 
iluminação e 

captação de audio 
para 

videoproduções 
digitais caseiras 

Erico 
Grisotto 
Damineli 

Pessoa 
Física 

Campinas 3,66 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela proponente. 

Suplente 

39/2021-
1626.2237.5239 

Mãos talentosas 
Andrea 

maria de 
lima 

Pessoa 
Física 

São Paulo 1,81 

Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de Inscrição 
anexada não está assinada. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datado e assinado pelo proponente. 

Suplente 

39/2021-
1626.2244.4332 

Operador de 
câmera para 

iniciantes 

Helder 
Martins Silva 

Bernal 

Pessoa 
Física 

Vinhedo 7,05 

Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Alguns dados da Declaração não 
foram preenchidos como, Nome, RG, CPF. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com os dados informados no cadastro, 
datada e assinada pela proponente. O documento deve estar totalmente 
legível. Não será validado documento com assinatura fixada como imagem. 

Suplente 

39/2021-
1626.2290.1903 

Projeto Loja virtual 
com WIX 

Michelly da 
Silva Lopes 

Ferraz 

Pessoa 
Física 

São Paulo 5,16 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não está assinada. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pelo proponente. 

Suplente 

39/2021-
1626.2379.7206 

Construindo o Seu 
Home Studio 

Renato 
medeiros 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,57 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: A CNH foi apresentada 
de maneira incompleta, não sendo possível verificar o inteiro teor do 
documento.  
Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial doproponente, contendo o número do RG, 
CPF e foto. 

Suplente 
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39/2021-
1626.2395.0764 

"15 anos de 
Barulho" A História 
do Estúdio Caffeine 

Renato 
Gimenez 

Pessoa 
Física 

São Paulo 4,59 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela proponente. 

Suplente 

39/2021-
1626.2686.9431 

FOTOGRAFIA - 
ENVOLVENDO OS 

SENTIMENTOS 
PARA UMA 

FOTOGRAFIA DE 
IMPACTO, 

Mariana 
monteiro da 

silva 

Pessoa 
Física 

Campinas 7,57 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela proponente. 

Suplente 

39/2021-
1626.2743.5434 

Confecção de 
bonecos de 

tampinhas PET 
recicladas 

José andre 
da silva 

Pessoa 
Física 

São Paulo 6,79 

Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O documento de identidade 
anexado não apresenta o número do CPF. 
 Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. 

Suplente 

39/2021-
1626.2780.1055 

Principios basicos 
de Cenotecnica - 

Escadas 

Cleiton Willy 
de Freitas 

Santos 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,53 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A assinatura da 
Declaração está fixada como imagem e número do RG preenchido na 
Declaração difere do constante no documento de identidade enviado 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
preenchida em acordo com os dados informados no cadastro e devidamente 
datada e assinada pela proponente. Não será validado documento com 
assinatura fixada como imagem. 

Suplente 

39/2021-
1626.2816.5160 

Workshop de Zoom 
Meetings 

Andre 
chagas dos 

santos 

Pessoa 
Física 

São Paulo 4,77 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela proponente. 

Suplente 

39/2021-
1626.2848.2024 

Jornalismo Cultural 
Lara Tischler 

Pires 
Pessoa 
Física 

São Paulo 5,4 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela proponente. 

Suplente 
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39/2021-
1626.2862.5411 

Divulgação de 
Espetáculos 

Déborah 
Braga Freitas 

Santos 

Pessoa 
Física 

Santos 4,57 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela proponente. 

Suplente 

39/2021-
1626.2873.9719 

Respiração e Sons 
Corporais 

Leticia 
Borges 
Taveira 

Pessoa 
Física 

Santos 4,5 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela proponente. 

Suplente 

39/2021-
1626.2932.3891 

Concepção de 
Desenho de 

Iluminação para 
Espetáculo Teatral 

Wellington 
Barbosa da 

Silva 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,43 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: A CNH foi apresentada 
de maneira incompleta, não sendo possível verificar o inteiro teor do 
documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, 
CPF e foto. 

Suplente 

39/2021-
1626.2968.1780 

Camareira 
Cassia  

Guilhermina  
de Souza 

Pessoa 
Física 

São Paulo 5,96 

Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de Inscrição 
anexada não está assinada. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datado e assinado pelo proponente. 

Suplente 

39/2021-
1626.2976.8064 

Explorando 
enquadramentos e 

Movimento de 
Câmera na Roda de 

Capoeira 

Fabio Santos 
Roussenq 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,59 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não está assinada.Complementação a ser realizada: Enviar 
a Declaração, conforme Anexo V do Edital nº 39/2021, preenchida em todos 
os campos de acordo com os dados informados no cadastro e devidamente 
datada e assinada pelo proponente. 

Suplente 

39/2021-
1626.2984.8777 

Aula Wallacy 
Wallacy 

Rodrigues 
Andrade 

Pessoa 
Física 

São Vicente 5,66 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela proponente. 

Suplente 
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39/2021-
1626.2992.5999 

Operação de Som - 
Espetáculos 

Teatrais e Shows 
Musicais 

Fernando da 
Silva Freitas 

Pessoa 
Física 

São Paulo 6,9 

Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A assinatura da Declaração está 
fixada como imagem. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
preenchida em acordo com os dados informados no cadastro e devidamente 
datada e assinada pela proponente. Não será validado documento com 
assinatura fixada como imagem. 

Suplente 

39/2021-
1626.3028.0631 

Artista Conectado - 
Fomentando a arte 

no meio digital 

Andressa 
Cristina da 
Silva Kaam 

Pessoa 
Física 

Cabreúva 1,8 

Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O arquivo anexado está 
corrompido. 
Complementação a ser realizada: enviar novo arquivo da declaração de 
inscrição. 

Suplente 

39/2021-
1626.3033.8497 

PANORAMA 
LITERÁRIO 

VALEPARAIBANO 
ONTEM E HOJE 

Vitória 
Cristine dos 

Santos 
Gonçalves 

Pessoa 
Física 

Lorena 4,23 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada nãocorresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro edevidamente datada e assinada pela proponente. 

Suplente 

39/2021-
1626.3042.4335 

Como divulgar seu 
projeto artístico 
nas redes sociais 

Ludmila 
Straube 

Shukowsky 

Pessoa 
Física 

São Paulo 5,13 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: Não enviou cópia do 
documento de identidade do proponente. (Documento corrompido) 
 
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. 

Suplente 

39/2021-
1626.3056.9787 

Faça sua Videoaula 
- Técnicas para 

gravação e edição 

Anderson 
Luiz Santos 
Machado 
Romeira 

Pessoa 
Física 

São José 
dos Campos 

4,76 

1.Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não está assinada. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pelo proponente. 
2.Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: A CNH foi 
apresentada de maneira incompleta, não sendo possível verificar o inteiro 
teor do documento. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, 
CPF e foto. 

Suplente 
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39/2021-
1626.3077.9097 

Maquiagem a toda 
hora 

Gabriela 
Barroso dos 

Santos 

Pessoa 
Física 

Taboão da 
Serra 

4 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não contém os nove itens do Anexo V. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro e devidamente datada e assinada pelo proponente. 

Suplente 

39/2021-
1626.3083.0681 

Experiências 
Fotográficas 

Waschigton 
Pessoa 
Física 

Pardinho 6,36 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Alguns dados da 
Declaração não foram preenchidos ou estão ilegíveis. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com os dados informados no cadastro, 
datada e assinada pela proponente. O documento deve estar totalmente 
legível. Não será validado documento com assinatura fixada como 
imagem. Não colocou o número do CPF na inscrição. 

Suplente 

39/2021-
1626.3099.2810 

COMECE A GRAVAR 
EM CASA 

Irineu Frade 
de Almeida e 

Silva 

Pessoa 
Física 

Taubaté 6,37 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não contém os nove itens do Anexo V. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro e devidamente datada e assinada pelo proponente. 

Suplente 

39/2021-
1626.3152.2966 

“Pano para Manga 
- videoaula de 

corte e costura” 

Iracema de 
Oliveira Silva 

Pessoa 
Física 

Botucatu 4,33 

1.Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada apresenta dados de outro proponente e projeto. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
do proponente informados no cadastro e devidamente datada e assinada. 
2.Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: Os documentos RG e 
CPF devem ser enviados totalmente legíveis. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. O 
documento deve estar totalmente legível. 

Suplente 

39/2021-
1626.3163.8950 

Iluminador 
Jackson da 

Silva Oliveira 
Pessoa 
Física 

Suzano 7,25 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não está assinada. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pelo proponente. 

Suplente 



 
   
 
  | Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
 

 

Rua Mauá, 51, 2º andar, sala 205| CEP 01028-900 | São Paulo, SP | Fone: (11) 3339-8000 

 

 

As dúvidas sobre a utilização do sistema (www.proacexpresso.sp.gov.br), conforme previsto no item IX do Edital, deverão ser encaminhadas 

para o e-mail: suportesistemaproac@sp.gov.br. 

. 

 

 

http://www.proacexpresso.sp.gov.br/

